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Escola d’Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels

aquest grau t’habilita per a l’exercici 
de la professió regulada d’enginyer/a 
tècnic/a aeronàutic/a.
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Per a més informació:  
eetac.upc.edu
info.eetac@upc.edu

Som telecos, som aeroseetac

Segueix-nos a:  

 @EETAC_UPC

 @EETAC

 EETAC Alumni

 @upc_aerotelecom_eetac
escola d'enginyeria de telecomunicació 
i aeroespacial de castelldefels

podràs continuar la teva formació accedint als 
estudis de màster universitari següents:
• Master’s degree in Applications and Technologies    

for Unmanned Aircraft Systems (Drones).
• Master’s degree in Aerospace Science and 

Technology (MAST).
• Master’s degree in Applied Telecommunications        

and Engineering Management (MASTEAM).
• Master’s degree in Advanced Telecommunication 

Technologies.



Grau en 
enGinyeria 
de SiStemeS aeroeSpacialS
mencionS: aeronaVeGaciÓ / aeroportS per què aquest grau? 

Aquest grau t’ofereix una formació 
multidisciplinària en enginyeria de 
sistemes aeroespacials. Obtindràs 
un ampli coneixement en els àmbits de 
la ciència i les tecnologies aeroespacials, 
amb un gran ventall de sortides laborals 
en infraestructures aeroportuàries 
i d’aeronavegació i sistemes de transport 
aeri i de gestió del trànsit aeri. 
Així, podràs desenvolupar la teva carrera 
professional en companyies aèries 
i empreses que gestionen la navegació 
aèria del sector aeroportuari; organismes 
nacionals i internacionals d’aviació civil, 
i empreses aeronàutiques, així com en els 
àmbits de la docència i la recerca.

model docent
El model docent de l’EETAC se centra 
en l’aprenentatge cooperatiu basat en 

projectes, amb grups reduïts d’estudiants 
a les classes teòriques i pràctiques. 
El model pedagògic promou l’avaluació 
continuada i, per tant, es basa en el 
treball regular al llarg del curs, treballs 
i pràctiques de laboratori, a més dels 
exàmens. El pla d’estudis combina una 
formació tecnològica sòlida i un alt grau 
d’experimentalitat als laboratoris, que 
estan permanentment a disposició 
de l’estudiantat.

pràctiques en empreses
L’Escola gestiona una àmplia oferta 
de pràctiques en empreses del sector 
aeroespacial. Aquestes pràctiques 
complementaran els coneixements que 
adquiriràs durant el grau i et permetran 
adquirir experiència i competències 
professionals orientades a la teva 
inserció laboral.

programes de mobilitat
L’EETAC t’ofereix l’opció de cursar una 
part dels estudis a l’estranger a través 
d’una àmplia oferta de places de mobilitat 
internacional, mitjançant acords establerts 
amb altres universitats espanyoles 
(Programa SICUE), universitats europees 
(Programa Erasmus+), universitats 
d’Amèrica Llatina (Programa CINDA) 
i universitats d’Àsia. Aquests programes 
de mobilitat et permetran cursar 
assignatures optatives en una altra 
universitat durant un o dos semestres, 
realitzar el treball de fi de grau o bé fer 
pràctiques en empreses estrangeres. 

tutorització
Com a estudiant de l’EETAC, tindràs 
assignat un tutor o tutora, que farà un 
assessorament personalitzat i seguiment 
continu del teu currículum acadèmic.

Amb el grau en Enginyeria de Sistemes 
Aeroespacials, que s’imparteix a l’Escola 
d’Enginyeria de Telecomunicació i 
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), 
adquiriràs els coneixements tècnics 
necessaris per fer possible que una 
aeronau pugui volar de manera segura 
i eficient. El seu àmbit de coneixement va 
més enllà de l’aeronau en si i se centra en 
totes les infraestructures que fan possible 
operar aeronaus amb seguretat. Aquest 
grau és el millor punt de partida per 
accedir a la formació de control del trànsit 
aeri o per optar a les oposicions de la 
funció pública relacionades amb aquesta 
activitat.  

Podràs escollir entre dues mencions. La menció en 
Aeronavegació se centra en l’especialització professional 
d’estructuració i gestió de l’espai aeri, és a dir, en el disseny 
de rutes de vol i l’organització de l’espai aeri; l’aviònica i els 
sistemes de comunicació de les aeronaus; els sistemes de 
vigilància del transport i de la circulació aèria, i els satèl·lits 
de comunicacions, de geolocalització i d’observació 
meteorològica i la instrumentació electrònica. 
En la menció en Aeroports adquiriràs els coneixements per 
poder desenvolupar la teva pràctica professional en els 
àmbits del disseny, desenvolupament, manteniment 
i gestió de les infraestructures aeroportuàries i de suport 
a l’aviació en general; el transport aeri, i el manteniment 
de pistes d’enlairament, hangars, terminals de serveis 
aeroportuaris i torres de control, i també en els camps 
de la geotècnia, les instal·lacions elèctriques i de 
comunicacions, les infraestructures per a la navegació 
aèria (aeroports, aeròdroms, heliports i altiports), o bé 
treballant en companyies aèries o en organismes nacionals 
i internacionals d’aviació civil, i en les empreses que 
gestionen els sectors aeroportuaris.

Obligatòries

Què cursaràs? 240 ECTS

1r quadrimestre

2n quadrimestre
2n quadrimestre

2n quadrimestre 2n quadrimestre

1r quadrimestre
1r curs 2n curs

1r quadrimestre
3r curs

1r quadrimestre
4t curs

Empresa 6

Fonaments de Física 6

Àlgebra i Geometria 6

Càlcul 6

Química 6

Models per a la Gestió del Trànsit Aeri 6

Aerodinàmica 4,5

Meteorologia 3

Estructures i Resistència dels Materials 4,5

Electrònica 6

Comunicacions Aeronàutiques I 6

Comunicacions Aeroportuàries 6

Optatives comunes / Pràctiques externes 12

Projectes en Gestió del Trànsit Aeri 6

Radiolocalització 6

Edificacions Aeroportuàries 6

Gestió i Manteniment d’Aeroports 6Infraestructures de Transport Aeri 7,5

Termodinàmica 6

Informàtica II 4,5

Ampliació de Matemàtiques II 7,5

Sistemes Lineals 4,5

Tecnologia Aeroespacial i Transport Aeri 6

Mecànica 6

Informàtica I 6

Ampliació de Matemàtiques 6

Expressió Gràfica 6

Aviònica 7,5

Control i Guiatge 4,5

Navegació Aèria, Cartografia i Cosmografia 6

Operacions Aèries 6

Comunicacions Aeronàutiques II 6

Instal·lacions de Comunicacions 7,5

Geotècnia 4,5

Instal·lacions Elèctriques 6

Planificació i Processos Aeroportuaris 6

Teoria d’Estructures 6

Optatives comunes / Extensió universitària 12

Treball de Fi de Grau 18

Enginyeria Aeroportuària 6

Mecànica de Fluids 7,5

Mecànica de Vol 3

Sostenibilitat de l’Enginyeria Aeroespacial 3

Electricitat 4,5

Ciència i Tecnologia dels Materials 6

+80
programes de 
mobilitat internacional

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions. 

informació actualitzada a: upc.edu

2n quadrimestre

Optatives menció en Aeronavegació Optatives menció en Aeroports

93%
dels titulats i titulades de la upc treballen estudiants fent 

pràctiques en empresesFont: 6a enquesta d’inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

+300
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